Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Identificação da Escola: Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite
Círculo: Aveiro
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

A falta de fundos com que o indivíduo se depara é atroz, sendo o cidadão um mero peão na
imensidão de um labirinto bem real, não se vislumbrando saídas imediatas. Urge sobreviver
nesta contínua guerra que nos revela crises tão distintas, restando-nos um só caminho: o
futuro. Tal só será possível com estímulos financeiros como a atribuição de uma mensalidade
de cem euros a casais com filhos, desde que este montante seja, unicamente, utilizado em
bens essenciais. É, realmente, uma forma de se conferir apoio ao futuro cidadão.
Por outro lado, através da A.P.E. , poderão ser feitas parcerias entre o governo português e as
empresas. Estas, para além de incutirem uma maior taxa de natalidade, proporcionarão,
também, um aumento de postos de trabalho, colmatando, igualmente, a emigração. Deste
modo, fomentar-se-á a diminuição da taxa de emigração e o aumento das taxas de natalidade
e conjunturais.
Considerando a grave crise económica que, atualmente, atravessamos, tal como o papel
abismal que esta alcança, torna-se premente, cada vez mais, a inovação no setor empresarial.
Posto isto, e atendendo à emigração dos jovens portugueses que procuram melhores
condições de vida, urge a criação de Empresas Universitárias (EU), às quais seria atribuído um
período de isenção fiscal de ano e meio (TSU/IRC), conferindo à futura empresa e aos jovens
empreendedores uma grande estabilidade económica.
Estas teriam um apartado residente na própria universidade, não sendo necessário o
pagamento de renda. Hoje, mais de 10% da população nacional está desempregada e 51%
desse valor são jovens. Posto isto, com a aposta no empreendedorismo jovem,
contribuiremos para a diminuição da taxa de emigração, levando os mais novos a criar raízes
no seu país de origem.
Estaremos, conjuntamente, a beneficiar de um incentivo para a imigração e a popularização
do nosso território perante o mundo, sendo, indubitavelmente, um argumento que justifica a
aposta neste projeto.
Com a participação de todos, e aliando a experiência dos mais velhos à potencialidade dos
mais jovens, podemos chegar a bom porto, atingir feitos inigualáveis, delinear novos projetos,
traçar novos rumos e ideologias que permitam aos jovens de hoje, futuro do amanhã, ver as
suas ideias promovidas e o seu potencial aproveitado.
Os habitantes locais desempenhariam o papel de guias/orientadores, evidenciando os aspetos
positivos de cada região. Além disso, dariam a conhecer as suas principais atividades que
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contribuiriam para o desenvolvimento do turismo local e, simultaneamente, tal criaria mais
postos de trabalho para os mais jovens. Com isto, alcançar-se-ia o desejado investimento, em
matéria de fundos, fazendo com que os mais novos construam pilares em que assentem a sua
vida profissional e pessoal, não sentindo, por isso, a vontade e a necessidade de emigrar. Tais
circunstâncias, se concretizadas, conduziriam à diminuição da disparidade entre jovens e
idosos.
Este é só o primeiro passo rumo a um escopo poetizado: sendo o nosso país socialmente
avançado, tal permitirá melhores perspetivas de futuro aos cidadãos, garantindo, deste
modo, a sua sustentabilidade, bem como a das gerações vindouras, o que contribuirá para o
aumento da taxa de natalidade, possibilitando aos jovens a visão do “velho” Portugal a
renascer!

Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Atribuição de cartões de débito a casais com novos filhos, permitindo a assunção do
paradigma social dos bens necessários de vida.

2. Criação e implementação de Empresas Universitárias (EU), por todo o país, para jovens
empreendedores, livres de impostos, com apartado fixo na própria universidade, permitindo,
deste modo, um maior aproveitamento da formação especializada, cativando a contínua
estadia dos jovens portugueses.

3. Criação de uma estrutura física e cultural em zonas com potencial reconhecido
internacionalmente, permitindo, à semelhança do que já sucede, que idosos e reformados,
beneficiários de bons rendimentos, de todo o mundo, optem pelo nosso país, atendendo às
condições climatéricas, sociais, fiscais e económicas. Ao mesmo tempo, viabilizar ações
turísticas, demonstrando a qualidade dessas zonas, captando fundos para investimento
regional, visando o seu desenvolvimento e fomentando a criação de postos de trabalho,
sobretudo para as camadas mais jovens.

